
 Перелік питань  38 сесії ( 31 травня  2018 року) № 1029-1077 

№

 

з

/

п 

Назва проекту рішення 

Відповідальні за 

розроблення 

проекту 

(профільний 

заступник, 

начальники 

відділів, 

спеціалісти) 

Голова постійної 

комісії , яка 

погоджувала 

проект рішення 

 
1029. Про внесення змін до рішення від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»;  

  

Піньковська О.О. 

Стець І.О. 
. 

 
1030. Про надання дозволу виконавчому комітету Маловисківської міської ради на розробку 

Генерального плану м. Мала Виска Маловисківського району  Кіровоградської області 
Пісний С.А.  

 

1031. Про надання дозволу на розробку детального плану території кварталу вул. Промислова,  

 вул. О. Кошового, з метою впорядкування ділянки та реконструкції комплексу будівель  

по вул. Промисловій, 6 в м. Мала Виска 

Пісний С.А.  

 1032. Про затвердження програми  «Призовник 2018» Берегуленко Т.М.  

 1033. Про надання дозволу ПАТ «Укрпошта» на оренду  приміщення в с. Олександрівка Захватихатат Т.В.  

 

1034. Про надання дозволу на списання основних засобів,які перебувають на балансі  відділу освіти, молоді та спорту   

виконавчого комітету Маловисківської міської ради( Маловисківська загальноосвітня школа № 4 І-ІІІ ступенів, 

Маловисківська гімназія, ДНЗ «Ромашка) 

  

 1035. Про преміювання випускників 2018 року, які за результатами ЗНО-2018 отримали 180-200 балів Шпак А.В.  

 
1036. Про призначення на посаду директора Маловисківського дошкільного навчального закладу 

«Ромашка» Капустері Ольги Василівни   
Шпак А.В.  

 1037. Про призначення директором Маловисківської ЗШ № 4 І-ІІІ ступенів Коваленко Інну Борисівну  Шпак А.В.  

 1038. Про затвердження бренду міста Мала Виска Жовтило А.В.  

 1039.Про  вилучення   земельних ділянок  Цибульський І.А.  

 
1040. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 
 

 1041. Про розгляд заяви Суржик Н.І.   



 1042. Про розгляд заяви Сумар Т.В.   

 
1043. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для передачі їх у власність громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 
 

 

1044. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Клюшник  Л.П. за адресою: вул. Матусівська, 32, м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 
 

 

1045. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Болгаренковій Г.Д. за адресою: вул. Сагайдачного, 37, м. 

Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

 

1046. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ушаковій С.І. за адресою: вул. Південна, 39 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

Цибульський І.А. 

 

 

1047. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Головчак Н.І. за адресою: вул. Матросова, 65 м. Мала 

Виска Маловисківського району 

Цибульський І.А. 

 

 

1048. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ляшенко О.А. за адресою: вул. Героїв Крут, 44 м. Мала 

Виска Маловисківського району 

Цибульський І.А. 

 

 

1049. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Панковій Г.Т. за адресою: вул. Шкільна, 12 с. Паліївка 

Маловисківського району 

Цибульський І.А. 
 

 
1050. Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності ФОП Добрицькій І.Д. в м. Мала Виска по вул. Містечкова, 90/69  

Цибульський І.А. 
 

 
1051. Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою  щодо  відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди  громадянам міської ради 

Цибульський І.А. 
 

 

1052. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Рудому О.М. за адресою: вул. І. Мазепи, 24 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

Цибульський І.А. 
 

 
1053. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Котовщук А.А. за адресою: вул. Першотравнева, 53, м. 

Цибульський І.А. 
 



Мала Виска Кіровоградської області 

 

 

1054. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Агаркову В.І. за адресою: вул. О. Ковтуна, 37, м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

 

1055. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дроботу Г.В. за адресою: вул. Князька, 49 м. Мала Виска 

Маловисківського району 

Цибульський І.А. 
 

 

1056. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Скічко К.А. за адресою: вул. Центральна, 103 м. Мала 

Виска Маловисківського району 

Цибульський І.А. 
 

 
1057. Про погодження надання пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність із земель 

державної власності громадянам Маловисківської міської ради 

 
 

 
1058. Про внесення на наступну сесію міської ради  питання про погодження надання пропозицій щодо 

виділення земельної ділянки у власність із земель державної власності 

Цибульський І.А. 
 

    

 

1059. Про надання дозволу гр. Сьомкі О.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення ТС на умовах особистого 

строкового сервітуту в м. Мала Виска по вул. Містечкова 

Цибульський І.А. 

 

 

1060. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

Олександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»  за адресою: вул. Центральна,3 с. Олександрівка Маловисківського району  

Цибульський І.А. 

 

 

1061. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

Паліївському навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»  за адресою: пров. Покрови,2 с. Паліївка Маловисківського району  

Цибульський І.А. 
 

 

1062. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

Паліївському навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»  за адресою: вул.Шкільна,1 с. Паліївка Маловисківського району 

Цибульський І.А. 
 

 
1063. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

Маловисківської гімназії  за адресою: вул. Князька,76 м. Мала Виска Маловисківського району 

Цибульський І.А. 
 

 1064. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки Цибульський І.А.  



Маловисківської міської ради для розміщення Центру активності громади  за адресою: вул.  

Центральна,1А с. Первомайське Маловисківського району 

 
1065. Про припинення права користування на умовах оренди земельної ділянки гр. Ніколенко Н.В. в м. 

Мала Виска по вул. Центральній, 75. 

Цибульський І.А. 
 

 

1066. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в 

Кіровоградській області шляхом зміни цільового призначення землі за адресою: вул. Центральна, 75, м. 

Мала Виска,  Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

 

1067. Про надання дозволу ФОП Дубінській Л.М. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення ТС на 

умовах особистого строкового сервітуту в м. Мала Виска по вул. Велігіна 

Цибульський І.А. 

 

 

1068. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мокріцькій Діані Семенівні за адресою: вул. Гагаріна, 14, 

м. Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 
 

 

1069. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чижевському О.Л. за адресою: вул. О. Ковтуна, 88, м. 

Мала Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

 

1070. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мельнику І.Ф. за адресою: вул. Матусівська, 99а, м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

 

1071. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дейкун Г.Г. за адресою: вул. Бесарабська, 38, м. Мала 

Виска Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 

 

 
1072. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Федорову  В.В. за адресою: ІІ пров. Професійний, 7 м. Мала Виска Маловисківського району 

Цибульський І.А. 
 

 
1073. Про надання у власність земельної ділянки гр. Бойко Світлані Миколаївні за адресою: вул. 9 

Травня, 1 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 
 

 
1074. Про надання у власність земельної ділянки гр. Івандюк Марині Борисівні за адресою: вул. О. 

Ковтуна, 28 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

Цибульський І.А. 
 

 1075. Про надання у власність земельної ділянки гр. Козуб Оксані Вікторівні за адресою: вул. О. Цибульський І.А.  



Ковтуна, 159 м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області 

 
1076. Про інвентаризацію земель під розміщення об’єктів комунальної власності відділу культури та 

туризму  Маловисківської міської ради  

Цибульський І.А. 
 

 
1077. Про відтермінування  погодження надання пропозицій щодо надання земельної ділянки у власність 

із земель державної власності громадянам Маловисківської міської ради 
Цибульський І.А.  

 
1078. Про внесення змін до Програми та Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 -2020 роки  
Жовтило А.В.  

 


